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Direcțiile de dezvoltare
a organizației
Obiective la nivel național:
În fiecare unitate de învățământ (preuniversitar sau universitar) din România, în care se predă (în) limba 
germană, se desfășoară cel puțin un proiect pe an, sub egida Gutenberg.

Obiective la nivel internațional:
Ne propunem ca în Europa, în țările în care limba germană nu este limbă oficială, organizația să sprijine 
și să contribuie la fondarea altor organizații de tineret sau studențești Gutenberg.

Obiective de sustenabilitate (start-ups)
Ne propunem să cultivăm un spirit antreprenorial în cadrul asociației, prin sprijinirea membrilor 
experimentați și implicați, în vederea dezvoltării de mecanisme care să genereze resurse financiare și 
care să contribuie la dezvoltarea economică a asociației și a comunității Gutenberg. 

Obiective de consolidare a comunității Gutenberg 
Ne propunem să creăm și să dezvoltăm constant o comunitate longevivă a vorbitorilor de limba 
germană, care intră în contact cu asociația prin participarea la proiectele asociației sau prin facilitarea 
lor.



Utilizarea sigleiDirecțiile de dezvoltare
a organizației

Sigla Gutenberg este elementul principal de identificare. Sigla este formată din 2 părți, 
G-ul rotunjit sub formă de spirală și numele organizației, împreună cu descrierea (și orașul) 
-  acestea nu se despart și nu se folosesc separat. Recomandăm utilizarea acesteia în partea 
stângă sus pe toate materialele. Sigla are o zonă de protecție, în care nu trebuie să intre alte 
elemente de design sau alte sigle. Sigla nu are o variantă orizontală.

ex. Studentenverein ex. Schülerverein

ex. International



Așa nu!

Câteva practici interzise sunt: distorsionarea siglei în orice fel, utilizarea acesteia strâmbă, 
pixelată, cu pattern, cu drop shadow, cu outer glow sau cu gradient - toate aceste variante sunt 
greșite. 



Primară Contrast 
secundară

Contrast 
primară

Culori 
neutre

MOV AlbastruMagenta Gri

Culorile brandului
Folosim mov drept culoare principală, iar culoarea secundară (de contrast) nu se folosește 
singură. Setul de culori folosit este flexibil, se permite utilizarea altor culori, cel mai important 
lucru este să fie contrast, în special cu sigla și mesajul principal comunicat, astfel încât acestea 
să fie clare și vizibile.

HEX: 702283
R: 97 G: 39 B: 127 

C:70 M:100 Y:0 K:0

HEX: 31bae7
R: 0 G: 157 B: 224 
C:100 M:0 Y:0 K:0

HEX: ececec
R: 236 G: 236 B: 236 

C:0 M:0 Y:0 K:10

HEX: 9c9b9b
R: 156 G: 155 B: 155 
C:0 M:0 Y:0 K:50

HEX: 585857
R: 88 G: 88 B: 87 
C:0 M:0 Y:0 K:80

HEX: ec008c
R: 192 G: 0 B: 122
C:0 M:100 Y:0 K:0



#Tag & Stil de comunicare

#Wirsindgutenberg

Comunicarea externă: se realizează tot timpul într-un stil prietenos și familiar, suntem tineri și acest lucru 
trebuie să se resimtă și în stilul nostru de comunicare. 

Comunicarea internă: indiferent de diferențele de vârstă sau experiență, în comunitatea Gutenberg sun-
tem cu toții colegi, pregătiți să ajutăm oamenii din jurul nostru. Toți cei implicați activ în activitățile organ-
izației sunt într-un proces educațional care trebuie tratat cu respect, răbdare și ambiție de ambele părți. 

Hashtag-ul pe care îl folosim este:



Utilizarea fonturilor

Quicksand

Roboto Regular / Bold

Helvetica Neue Condensed Bold / Condensed Regular

Aristotelica
Font principal:

Font alternativ pentru subtitluri / Font pentru texte și descrieri:

Font pentru subtitluri / Web titluri:

Text web+print:

Fonturile de mai jos reprezintă fonturile standard ale organizației, pe care le recomandăm și vi le punem 
la dispoziție pe pagina www.gutenberg.ro/visual-id. Excepții de la aceste fonturi se pot face numai cu 
argumente foarte bine întemeiate. În mod standard, se folosesc așadar următoarele fonturi:



Dimensiuni, rezoluții

De regulă, aceste dimensiuni se tot schimbă și adaptează în funcție de nevoile rețelelor de socializare. 
Materialele care urmează să fie tipărite, afișe, broșuri, flyere se vor realiza în CMYK la 300 dpi. 
Toate materialele realizate pentru online se vor realiza în RGB la 72 dpi. 

Dimensiunile relevante sunt cele de mai jos (Aceste dimensiuni sunt valabile în momentul ultimei 
actualizarii a brandbookului - 09.2021):

Facebook Event Header - 1920px x 1005px / 72 dpi / RGB

Facebook Post - 1200px x 628px / 72 dpi / RGB

Instagram Post - 1080px x 1080px / 72 dpi / RGB

Website Header - 1024px x 768px / 72 dpi / RGB

Afiș - format A3, 297 mm x 420 mm / 300 dpi / CMYK

Broșură - format A4, 210 mm  x 297 mm / 300 dpi / CMYK



Prima regulă a poziționării siglei este ca sigla Gutenberg să fie prima, în partea de sus - stânga. Siglele tre-
buie poziționate la o distanță de siguranță față de margine. Distanța trebuie să fie pe cât se poate aceeași 
între partea de sus și jos și partea laterală. De asemenea, ele trebuie puse în linie dreaptă, să existe cel 
puțin același spațiu și între sigle ca între siglă și margine.

De unde fac rost de sigle?
Siglele de la un proiect se cer de la de-
partamentul de PR, iar siglele Netzwerk, 
le găsiți pe site, la visual-id.

Siglele pe care le am nu fac contrast cu 
fundalul. Ce fac?
Siglei Gutenberg poți să îi schimbi cu-
loarea, ca să facă contrast, dar pentru 
siglele partenerilor, se pune o bandă 
albă jos, dacă nu se poate altfel.

Sigle pe Facebook Event



Siglele pe afiș

La fel ca la materialele de la Facebook, prima regulă a poziționării siglei este ca 
sigla Gutenberg să fie prima, în partea de sus - stânga. Distanța siglelor față de 
margine și între ele, trebuie să fie respectată. Se lasă o zonă de protecție (marginea 
verde) deoarece în print se taie marginile (ca să nu rămână albe), în care nu se pune 
scris sau design relevant (nu o faceți verde, trebuie să fie o continuare a designului). 
Mesajul sau titlul proiectului se va poziționa central și va fi textul scris cel mai mare 
de pe afiș. Materialul fiind pentru print, se va realiza în CMYK, 300 dpi și se va salva 
TIF (discard layers, lzv compression).
De unde fac rost de sigle?
Siglele de la un proiect, de la departamentul de PR, iar de la Netzwerk, le găsiți pe 
adresa de visual-id. Siglele trebuie să fie vectoriale. Ordinea siglelor este importantă, 
verifică cu coordonatorul Netzwerk care este ordinea lor.

Siglele pe care le am, nu fac contrast cu fundalul. Ce fac?
Siglei Gutenberg poți să îi schimbi culoarea, ca să facă contrast, dar pentru siglele 
partenerilor, se pune o bandă albă jos, dacă nu se poate altfel.



Tutoriale, atitudine

Când citești acest material și ai ajuns la pagina asta, cel mai probabil ești la început, așadar recomandăm 
să ai multă răbdare. Cel mai probabil ai nevoie de mult timp și antrenament în programele de editare 
grafică, dar nu te descuraja, și noi am trecut prin asta. Cea mai mare parte a designului pe care îl realizezi, 
cel puțin în primul an, probabil nu va fi utilizat. 
“PATIENCE YOU MUST HAVE MY YOUNG PADAWAN” - Yoda. 

Pentru a-ți face viața mai ușoară pregătim pentru tine această listă de tutoriale, pe care o găsești aici: 
www.gutenberg.ro/mentor-me

Dacă cumva nu răspundem întrebărilor pe care le ai (cel mai probabil va fi cazul) te invităm SĂ FII 
AUTODIDACT, asta e cea mai importantă lecție din Gutenberg. Caută-ți singur(ă) tutoriale și rezolvă 
problema sau caută raspunsuri la întrebările pe care le ai. Trust us, nimeni nu a învățat asta la școală, we 
all did it this way.
Mult spor! :)



Instagram

La fel ca la oricare rețea socială, cel mai important lucru este să fie 
activitate susținută pe profil. Pentru acest lucru, gândiți campanii și 
pregătiți postările înainte, inclusiv le puteți programa cu postfity de 
acum și până la o dată pe care o stabiliți.

Adresa organizației studențești / de elevi pe instagram trebuie să aibă 
acest format: 

gutenberg.numeoraș pentru organizații studențești, iar gutenberg.numeoraș.jugend pentru organizații de elevi.

gutenberg.nameland pentru organizații internaționale.

Vă rugăm să nu folosiți prescurtări în numele orașelor (de exemplu, nu se acceptă gutenberg.sm.jugend). 
Poza de profil, trebuie să conțină sigla organizației, pe un fundal pe care să facă contrast, nu e voie ca sigla 
sau parte din ea să fie tăiată sau ascunsă, atât la poza de profil, cât și la postări. Textele postate, în cazul în 
care sunt în limba germană, trebuie verificate și corectate de o persoană cu competențe lingvistice ridicate, 
stabilită de comun acord cu coordonatorul grupei din partea Gutenberg. Postările trebuie să fie pătrate, de 
preferat de 1000 x 1000 px.



Facebook

Organizații studențești: 
Paginile de Facebook ale organizațiilor studențești sunt cele de alături și 
sunt coordonate de către persoane din departamentele de PR.

Organizațiile de elevi: 
Pagina pe care comunică toate organizațiile de elevi se numește 
Jugendvereine Gutenberg organizații de elevi. Nu se pot crea pagini pe 
orașe. Se pot crea pagini în alte țări - ex. fb.com/GutenbergVereinUngarn.

Dimensiunile de postări pe Facebook sunt fie 1200px x 628px, fie 
1000px x1000px. Textele trebuie să fie corectate anterior de cineva 
care stăpânește limba germană cel puțin la nivel de C1. După fiecare 
eveniment trebuie să postăm un album de poze. Coverul albumului să 
fie afișul evenimentului. Numele albumului trebuie să fie [Nume Oraș sau 
Țară] Numele proiectului + anul. Pozele trebuie să fie calitative și trebuie 
încărcate și pe drive. Evenimentele pe FB trebuie să fie făcute cu minim 3 
săptămâni înainte de activitate.

Adresele paginilor de Facebook:

fb.com/GutenbergVerein

fb.com/GutenbergBukarest

fb.com/GutenbergIasi

fb.com/GutenbergJugendvereine



www.gutenberg.ro

Pe site-ul www.Gutenberg.ro trebuie să fie comunicată toată informația, în special cea cu privire 
la evenimentele pe care le desfășurăm. Degeaba suntem cei mai cool, dacă nu știe lumea. Drept 
urmare sunt 2 categorii: proiecte studențești și proiecte de elevi. Când se face evenimentul pe 
Facebook, cu 3 săptămâni înainte de eveniment, trebuie făcut deodată și pe site evenimentul. Numele 
evenimentului pe site va avea următoarea structură: Numele Proiectului + anul - Jugendverein Oraș. 
Exemplu: Schulhoffest 2018 - Jugendverein Sathmar

Fiecare organizație, atât de studenți, cât și de elevi, are o pagină dedicată pe gutenberg.ro și trebuie să se 
asigure că informația este actuală, relevantă și că arată bine prezentarea organizației lor. Aceea este cartea 
de vizită a grupului și fiecare organizație trebuie să se îngrijească de ea. În continuare, Google are mult mai 
mult trafic ca rețelele sociale and we should think web first. 

Începând cu 2019 există și o versiune în limba română a site-ului, iar comunicarea se va face bilingv, pentru 
o mai bună accesare  a paginilor noastre din partea celor care ne caută. Pentru a adăuga un proiect nou pe 
site, se accesează secțiunea din Meniu: Proiecte - Add New.



LinkedIn este rețeaua ”oamenilor serioși”, rețea de ”professionals”. Aici avem un singur cont pentru toate 
organizațiile la nivel național și încurajăm membrii să își facă cont și să își seteze că sunt membrii la 
Asociația Gutenberg. În funcție de în ce limbă este setat contul, organizația poartă un diferit nume.
 
Engleză: Gutenberg - the German-speaking Students’  NGO
Română: Gutenberg - Organizația studenților vorbitori de limba germană
Germană: Gutenberg - Deutschsprachiger Studentenverein

Dacă facem fiecare dintre noi treaba aceasta, peste câțiva ani vom avea o rețea puternică de profesioniști 
în diferite orașe ale lumii, în diferite domenii de activitate de la care putem cere sprijin, sfaturi sau chiar vom 
putea organiza proiecte împreună.

LinkedIn



Toate site-urile Gutenberg

Sunt mai multe site-uri pe care le administrăm. Unele sunt ale Asociației Gutenberg sau ale proiectelor 
Gutenberg, fie ele interne sau externe (Start-Ups). Cea mai mare parte dintre ele sunt construite pe WordPress 
/ Elementor și au aceeași temă (Avada).

Gutenberg Verein Rumänien
www.Gutenberg.ro

Gutenberg Verein International
www.GutenbergVerein.com

Gutenberg Start-ups
www.MeinJob.ro - www.Sprachzentrum.ro - www.InvataGermana.ro - www.TabaradeGermana.ro

www.Didacto.ro - www.TabaraDeVara.ro - www.Germana.ro

Ținând cont de expresia ”Content is king”, trebuie să generăm conținut pentru fiecare, iar articolele care sunt 
scrise să fie verificate cu plugin-urile Yoast sau Rank Math (se găsesc în admin-ul WordPress, gratuit) pentru 
un mai bun randament în domeniul Search Engine Optimisation. Scopul declarat este să ajungem pe locul 1 la 
nivel național pe Google pentru cuvinte cheie din câmpul lexical al limbii germane.



Comunicate de presă
Comunicate de presă

Recomandăm și încurajăm să trimitem cât mai multe comunicate de presă pentru cât mai multe evenimente. 
Ce trebuie să faci înainte să trimiți un comunicat de presa? În primul rând să îl scrii (caută modele pe internet), 
apoi trebuie să îl dai la verificat. Următorul pas ar fi să faci o bază de date cu presa locală, iar după ce primești 
înapoi comunicatul verificat, înainte cu 2 zile de eveniment, trimiți mailul către contactele adunate, folosind BCC.

Nu folosim expresii în limba germană, de tipul ”Organizatia Jugendverein Gutenberg” sau alte sinonime. Numele 
ar fi, de exemplu,   Gutenberg București sau Gutenberg București - Organizația studenților vorbitori de limba 
germană. Pentru organizațiile de elevi termenii pe care îi folosim sunt următorii Gutenberg Brăila sau Gutenberg 
Brăila - organizația tinerilor vorbitori de limba germană.

Pe scurt, asigură-te că răspunde la întrebările: cine? ce? unde? când? cum? de ce? 
Nu folosi niciodată superlative în comunicat şi nu îl transforma într-un material publicitar, nu oferi informaţii 
incorecte sau controversate în comunicat, nu scrie un comunicat incomplet, dar nici nu adăuga informații inutile. 
Un comunicat trebuie să aibă un singur subiect! Întotdeauna trimite şi fotografii ale reprezentanţilor ale 
căror declaraţii apar în comunicat, dar și o poză cu afișul. Nu pune fotografii în corpul comunicatului! Trimite 
comunicatul dimineaţa, cel târziu până la ora 12-13, astfel încât să prindă ediţia de a doua zi, unde este cazul.




